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Makrancos helyzetek

Feydeau egyfelvonásosai Pécsett

Végre egy külföldi szerző, aki miatt nincs
rossz lelkiismerete a magyar színházi
életnek! Georges Feydeau szerencsére nem
késztet önkritikára senkit sem, hiszen
művei 1899-101 kezdve a mai napig sűrűn
kaptak helyet egyik legrangosabb
budapesti színpadunkon, a Vígszínházban,
mindig méltó köntösben és jó szerep-
osztásban. Bolha a fülbe című komédiája,
amelyet 1908-ban Góth Sándor fordí-
tásában mutattak be ebben a színházban,
1971. októberi felújítása óta folyamatosan
színpadon van, változatlan sikerrel, és ezt
a darabját előadták Miskolcon,
Debrecenben, Szegeden is.

Feydeau vígjátékainak bemutatását te-
hát nem érdemes követelni, de munkás-
ságának átértékelését annál inkább. Sokáig
ugyanis a magyar színpad művészei és a
bennfentes nézők is szemlesütve beszéltek
a francia bohózatíróról. A szín-házak
szégyellték kissé azt a gyöngeségüket,
hogy a kassza hiányait Fcydeau-val kellett
pótolni, a nézők pedig azt a fo-
gyatékosságukat, hogy nyíltan oktató cél-
zatú tandrámák helyett pikáns fordulato-
kon nevettek. Volt idő rá, hogy Feydeau
csöppnyi lelkiismeret-furdalást okozott itt
is ott is., mint mikor a derék családapa-
ként ismert férfiú piros lámpával jelzett
házban keresi boldogságát, és attól fél,
hogy másokkal is találkozik ott.

Ha ez a hasonlat kissé erős, akkor már
elérkeztünk mondanivalónk velejéhez.
Feydeau-nak ugyanis egyik frissen föl-lelt
értéke éppen az, hogy mondanivaló-ja
nemcsak frivol, hanem meglehetősen
csípős is. Erich Wendt, a Theater Heute
1971. szeptember 24-i számában hosszabb
tanulmányt írt Feydeau-ról, és szellemesen
megállapította, hogy „bohózatai tu-
lajdonképpen fájdalommentes guillotine-
ok, áldozatai - sem a szereplők, sem a
nézők - nem veszik észre, hogy itt
voltaképpen a polgárok és intézményeik
kivégzéséről van szó".

A polgárságot és intézményeit sokféle-
képpen próbálták már kivégezni ; Feydeau
ehhez a polgárpukkasztáson át vezető
komédiai utat választotta. Ő úgy vezette
guillotine alá áldozatait, hogy közben har-
sányan kacagott és kacagtatott. És ha ab-

Jelenet a Makrancos hölgyek című Feydeau-előadásból (Pécsi Nemzeti Színház).
Vári Éva és Vallai Péter az Őnagysága megboldogult című darabban (Vörös László felvétele)

ban van is valamiféle túlzás, hogy Moličre
után a legnagyobb francia vígjátékíró -
ezzel a mondattal kezdődik az összes művet
újabb francia kiadásához írt bevezető -,
annyi bizonyos, hogy Feydeau-ból ki-
indulva jobban megérthető az abszurd
színház, Ionesco világa is. De megértette őt
már Ady is, aki „zseniális"-nak, „az
őrülten bolondos helyzetek és figurák"
mesterének nevezte. És Ady ritkán té-
vedett irodalmi dolgokban,

Bizonyításra Feydeau tehetsége, mes-
terségbeli tudása nem szorul, annál inkább
bohózatainak komolysága és mélysége. Ezt
a perújrafelvételt mostanában sokan
elvégezték már, nem csekély sikerrel -
példa rá az előkelő Comédie F r a n ç a i s e
és a nem kevésbé rátarti angol Nemzeti
Színház békejobb-nyújtása Feydeau felé -,
nálunk a feladatra egy kedvező időpontban
mások mellett a Pécsi Nemzeti Színház
vállalkozott. Valljuk meg, ez nem volt
igazán nehéz feladat, csak arra kellett
ügyelni, hogy Feydeau szándékolt
trivialitása, sok meghökkentően merész
ötlete, frivol szókimondása ne fedje el a
lényeget, hogy a harsány kacagás közben
jusson el egy-egy feydeau-i sziporka az
agyba is.

A bizonyításra Nógrádi Róbert, a szín-
ház dramaturgja, Czímer József társasá-
gában három egyfelvonásost választott.
Makrancos hölgyek címmel kötötték csokorba
a darabokat, amelyek közül csak a
harmadik, a Ne mászkálj meztelenül ismert
nálunk Heltai Jenő 1914-es magyarításából
és egy hazai tévéadaptációból.

Az összefoglaló cím szellemes ugyan,
mert Shakespeare vígjátékával
rokonítható, de nem túlságosan
telibetaláló. Itt ugyanis nem elsősorban a
hölgyek a zabolátlanok, hanem a
helyzetek, ahogyan Feydeau a maga
pontos görbe tükrében láttatni engedi.
Valójában mind-egyik szituáció teljesen
világos és egyér-

telmű. Vajon mi lehet például nevetséges
abban, hogy őnagysága szülni készül?
Jól nevelt társadalmunkban, ahol a szü-
lés ihletett pillanatait egy rokonszenves
színésznő játéka őrzi a filmszalagon, és
a fölvilágosító irodalom sokasága
lebbenti föl a fátylat már a gyermek előtt
is erről a régebben titokként kezelt
biológiai folyamatról, igazán ostobaság
volna kuncogni a szülési fájdalmakon.
Lám, Feydeau korántsem ilyen jól
nevelt, mert A nagy szülés című
egyfelvonásosában alaposan próbára
teszi illemből fakadó beidegződéseinket.
És próbára teszi egy hisztériás
szépasszony férjének tűrési képességeit
is; vajon mikor lépi át a küszöböt, és
illem, konvenció, szülő asszony iránti
szánalom ide vagy oda, mikor töri szét a
nagypolgár após és anyós által reá agga-
tott bilincseket. Feydeau-ban van valami
kérlelhetetlen elszántság - Szini Gyula
szellemesen és találóan hasonlította
keserűségét Strindbergéhez kajánkodva
lesi darablombikjába belegyömöszölt
emberkéjét, hogy mikor veri széjjel a kí-
sérleti üvegedény falát. De előbb még,
hogy a próba jobban sikerüljön, egy
más-féle edényt tetet hőse fejére: egy
zománcozott éjjelit, mindezt a vajúdó
feleség és a gőgös anyós toporzékoló
akarataként. Végül egy merész fordulat -
mint a krimikben, itt sem illik elmondani
a csavarás mibenlétét -, és Feydeau
megkönyörül nézőin: fölmenti őket ama
bűnük alól, hogy egy szülő nőn, sőt
annak rovására merészeltek nevetni.

A mindennapos helyzet válik tökélete-
sen abszurddá, ha úgy tetszik, makran-
cossá az Őnagysága megboldogult című egy-
felvonásosban is - Őszinte részvét címmel
éli mostanában reneszánszát német nyel-
vű színpadokon -, amelyben a normális
szituáción belül szabadul el a pokol.
Néhány gyors ceruzavonással itt rajzol-
ja meg talán a legmarkánsabban Feydeau



a kispolgár portréját is. A kispolgárét, aki
társadalmilag szentesített szkizofréniával
és még a polgári illem szokásain belül
nappalának kistisztviselői gyötrelmeit
éjszakai pótcselekvéssel kompenzál-ja.
Vagyis XIV. Lajos korabeli mezt ölt
magára, művészet gyanánt éjszakai lo-
kálban pucér nők látványában gyönyör-
ködik, majd az így felajzott izgalmi álla-
potban otthonába térve feleségét venné
birtokába. Íme, látnivaló, hogy Feydeau-
ból a társadalombíráló, a mesteri szer-
kesztő meg a korai abszurd mellett kitör a
pszichológus is: orvosilag ellen-őrizhető,
pontos diagnózist ír le egy normálisnak
vélt, de hellyel-közzel mégis klinikai
esetté fajulható emberről. Merész
pillanatok után, amidőn a ház úrnője
vizsgálat tárgyává teszi férje által ócsárolt
önnön kebleit, hogy rosszabbak-e az
orfeumi hölgyénél, ismét egy váratlan
csavarás: meghalt az asszony édesanyja. A
férjnek el-elszabaduló szexuális ingerein
uralkodva át kell alakulnia a társadalmi
konvenciók által meghatározott gyászoló
vővé, hogy egy újabb fordulat
visszavezesse a korábbi szituációba.
Mindez alig fél óra, és két ember képle-
tesen meztelenül áll előttünk. Feydeau
nem álszent: valóságosan is lemeztele-
níthetné előttünk őket, de nincs szüksége
rá. Ruhájukon is átüt sivár csupaszságuk.

A N e mászkálj meztelenülben a butuska
asszony csakazértis áttetsző hálóköntös-
ben járkál nappal a nappali szobában, mert
a társadalmi illemre sokat adó, föl-felé
törekvő férje ezt megtiltotta neki. Az
pedig már igazán egyszerű és félre-
érthetetlen helyzet, hogy valakit megcsíp
egy darázs. Igaz, lehetne a pórul járt
ember férfi, érhetné a csípés a nyakán, és
fájdalmától orvos szabadíthatná meg.
Aprócska csak az eltérés Feydeaunál: a
hálóingben mászkáló nő az áldozat, a
csípés nem a nyakán, hanem a fenekén
érte, és hátsó felét gyógyításra - a méreg
kiszívására - az orvosnak vélt fiatal új-
ságírónak kínálja föl. Ennyi az egész, mi
van ebben kivetni való?

A két- és egyértelműségek között
Czímer József talpraesett, szellemes, in-
kább jó csattanókra, mint olcsó szóvic-
cekre alapozott fordítása nyomán Nógrádi
Róbert teremt rendet. Úgy, hogy nem a
prűd néző kegyeit keresi, de nem is dől be
a könnyen kiaknázható disznóságoknak,
amelyek korunkban, amikor a régebben
még kipontozott trágárságot folyóiratban
is le lehet nyomtatni, amúgy is hatásukat
vesztik. A rendező tudja, hogy szülésen,
éjszakai hálószoba-jele

neten és átlátszó fehérnemű bemutatásán a
televízió és filmforgatásunk jóvoltából
már minden serdülő ifjú túl van, így hát
ezeket az elemeket csak a mondanivaló-
hoz szükséges és elhagyhatatlan rekvizitu-
moknak tekinti. Sokkal nagyobb fontos-
ságot tulajdonít a makrancos helyzetek-
nek és a makrancos jellemeknek: A nagy
szülésben a tétova férjnek, a szórakozá-
sában a szülés miatt megzavart pöfeteg
apósnak, az önmagát a helyzet urává ma-
gasító bábaasszonynak, az Őnagysága me g -
boldogultban egy alamuszi, hétrét görnye-
dő, mégis bizalmaskodó inasnak, az ál-
mos, riadt cselédlánynak, a N e mászkálj
meztelenülben a butuska, de a szerelemben
sokat tapasztalt fiatalasszonynak, a
korlátolt, hiú polgármesternek és a csupán
a látszattal törődő képviselőnek. A jó
ritmus másutt az unalmat űzné el, itt a
gyors, illetve a kellő időben felgyorsuló
tempónak lényeges dramaturgiai funkciója
van: arra szolgál, hogy a nézőnek
pillanatnyi nyugalmat se hagyjon, és egy
új fordulattal máris elképessze. Szeren-
csére Nógrádi Róbert itt nem didaktikus
szándékú rendezőként jelenik meg előt-
tünk, és nem mutat be sem jelképesen,
sem valóságosan többet Feydeau társa-
dalombírálatából, mint amennyit a szerző
maga is elárul mesterien szerkesztett
dialógusaival. Felnövekedett már ahhoz az
itthoni néző, hogy Feydeau cinkos
szemhunyorításait megértse, emiatt nem
érdemes a jeleneteket megállítani, ki-
merevíteni, és még külön is összekacsin-
tani velünk.

Kellemes tálalásban nyújtja át a Pécsi
Nemzeti Színház e három egyfelvonásost
kamarahelyiségében. Az előadás előtt régi
hirdetéseket vetítenek a hátunk mögé - esti
tévétornának jó, de ötletnek nem
túlságosan szerencsés a nyakmerevítés -,
mulatságos rigmusok kíséretében, és
korabeli zenére írt stílushű sanszonok
kötik össze a darabokat. Jánosa Lajosnak
jórészt paravánból kialakuló díszletei nem
nagyon eredetiek és nem túlságosan
tetszetősek, ellenben Vágó Nelly jelmezei
sok lényegest elárulnak a kosztümök
viselőiről.

Közismert Feydeau-nak az az inst-
rukciója az Egy hölgy a Ma x imbó l című
darabjához, amelyben a sanszon előadó-
ját arra kéri, hogyne a nézőknek, hanem a
színpadi vendégeknek énekeljen. „De ez
az utasításom természetesen csak színész-
nőknek szól - fűzi hozzá szarkasztikusan -
, ha ripacs játssza a szerepet, őt
felhatalmazom, hogy úgy énekeljen,
ahogy személyes sikere érdekében a leg

jobbnak látja." Nos, Pécsett kivétel nél-
kül színésznők és színészek alakítják a
három egyfelvonásos szerepeit, így hát
nem élnek „személyes sikerük érdeké-
ben" Feydeau ironikus fölhatalmazásával.
Mulatságos, ötletes összjáték az, amit
produkálnak, és ebben a közös
teljesítményben maradéktalanul benne
foglaltatik mindenkinek a saját munkája.

Muszte Anna bőszítően neuraszténiás
zsarnok a vajúdó nő szerepében, az ízlés
és a komikum határáig elmerészkedve
ebben a kiélezett helyzetben, és lenge öl-
tözetében bájosan kihívó modorú az ide-
oda szaladgáló, darázs csípte fiatalasszony-
ként. Pásztor Erzsi az Őnagysága
megboldogultban egészen kiválóan alakítja
az álmos, szemtelen, tunya, tenyeres-
talpas cselédlányt; A nagy szülés
bábaasszonya-ként játékát egy olyan
abszurd stílus felé terelgeti, amelyben
partnerei nem köve-tik, és nem is
követhetik. Önmagában véve kiváló ez az
alakítás, de látnivaló, hogy a társak
reakciói hiányoznak a további játékhoz.
Vári Éva harsányan közönséges a
középső egyfelvonásosban, hogy egy
pillanat alatt anyját sirató kedves
gyermekké alakuljon át; Bókay Mária
üdén ad elő egy sanszont, és színesen
játssza el A nagy szülésben az anyós nem
túlságosan összetett szerepét.

A színésznőkhöz hasonlóan a férfi sze-
repeken is négyen osztoznak. Bárány
Frigyes az apóst önhitt butasággal, szó-
rakozott léhasággal karikírozza, a Ne

mászkálj meztelenül képviselőjeként illa-
tozóan hiú és kéjsóváran hatalomvágyó.
Ezt a visszafogott, alapjában véve egy-
séges tónusú bohózati stílust, amely nem
lovagolja meg élvetegen a poénokat, ha-
nem szendén tovasiklik elpukkanásuk
után, talán a legjobban Paál László érti,
bár természetesen ő is csak egy jól
rendezett társasjáték részeseként teszi ezt
meg. Baj-keverő inasa az Őnagysága

megboldogultban színészi remeklés,
bugyuta polgármestere a harmadik
egyfelvonásosban kitűnő, merész tollrajz.
Győry Emil az ember ki-
szolgáltatottságát általános szintre képes
emelni A nagy szülésben, mesterkéltség,
belemagyarázás nélkül, a bohózat talaján
maradva, Vallai Péter pedig mind
kalandokra szomjas férjként, mind
szemtelen, kotnyeles inasként kedves, si-
került alakítással gazdagítja a jó összjá-
tékot és az egész estét, amelyet Feydeau
szellemességének és szellemének szentelt
a Pécsi Nemzeti Színház.


